
Produto: Bula Angino-Rub 
Dimensional: 105 x 155 mm
Data: 13/07/2007

Unidade Fabril: Itapevi

Cor:                                    

Código: Substitui:

Substituir a arte anterior caso esteja em seu poder.
210392-00 209689-00

PRETO

Cód. 
Anterior

CONTROLE DE CHANGE CONTROL
Cód. 
Novo Alteração Finalizado

206092-00 209689-00 Alteração de Farm. Resp. + Mudança no dimensional de: 105 x 150 mm para: 
105 x 155 mm

07/12/06

209689-00 210392-00 E-1-2007-0017. Pode haver mistura. Inclusão da Frase DIABÉTICOS + Retirando Nova 
Fórmula + retirando endereço Unidade 4 + melhorando altura da fonte. 25/07/07

FRENTE VERSO

Pastilhas Sabor Mel e Limão, Menta ou Morango
ForMa FarMacêutica e aPreSentaçÕeS

Pastilhas. Embalagens contendo 16 pastilhas.
uSo aDuLto e PeDiÁtrico

composição:
cada pastilha sabor mel e  limão contém:
cloridrato de benzidamina .............................................................................................................................................................................. 3 mg
Excipientes: aroma de limão, aroma de mel, mentol, corante verde, corante tartrazina, eucaliptol, essência, conservante, cânfora timol, açúcar, 
glicose líquida, talco.
cada pastilha sabor morango contém:
cloridrato de benzidamina .............................................................................................................................................................................. 3 mg
Excipientes: aroma de morango, corante rubis, eucaliptol, essência, conservante, cânfora, timol, açúcar, glicose líquida, talco
cada pastilha sabor menta contém:
cloridrato de benzidamina .............................................................................................................................................................................. 3 mg
Excipientes: aroma de menta, eucaliptol, essência, óleo de menta, conservante, cânfora, corante verde, mentol, óleo de cedro, timol, açúcar, 
glicose líquida, talco
inForMaçÕeS ao Paciente

coMo eSte MeDicaMento Funciona?
ANGINO-RUB  (cloridrato de benzidamina) é um medicamento que apresenta propriedades antiinflamatória, analgésica e anestésica.
Por Que eSte MeDicaMento Foi inDicaDo?
ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) é indicado para o tratamento de processos inflamatórios e dolorosos da boca e garganta.
QuanDo nÃo DeVo uSar eSte MeDicaMento?
contra-inDicaçÕeS
ANGINO-RUB (clORIdRAtO dE BENzIdAmINA)  EStÁ cONtRA-INdIcAdO PARA PAcIENtES cOm HIStÓRIA dE REAÇÕES dE HIPERSENSIBIlIdAdE 
(AlERGIA) À BENzIdAmINA E/OU dEmAIS cOmPONENtES dA FORmUlAÇÃO. 

PrecauçÕeS e aDVertênciaS
uSo Durante a GraViDeZ e LactaçÃo: 
como regra geral, você deve evitar qualquer medicamento neste período.
Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.
Informe seu médico se está amamentando.
atençÃo DiaBÉticoS: contÉM açÚcar.

interaçÕeS MeDicaMentoSaS
Não são conhecidas interações com outros medicamentos, nem outras formas de interação.
“nÃo HÁ contra-inDicaçÕeS reLatiVaS a FaiXaS etÁriaS” 
“inForMe ao MÉDico ou cirurGiÃo-DentiSta o aPareciMento De reaçÕeS inDeSeJÁVeiS.” 
“inForMe ao MÉDico ou cirurGiÃo-DentiSta Se Você eStiVer FaZenDo uSo De aLGuM outro MeDicaMento.”
“SiGa corretaMente o MoDo De uSar; nÃo DeSaParecenDo oS SintoMaS, Procure orientaçÃo MÉDica.”
“nÃo uSe MeDicaMento SeM conHeciMento Do Seu MÉDico. PoDe Ser PeriGoSo Para a Sua SaÚDe.”

coMo DeVo uSar eSte MeDicaMento?
dissolver uma pastilha na boca, três ou mais vezes ao dia.
“SiGa aS orientaçÕeS Do Seu MÉDico, reSPeitanDo SeMPre oS HorÁrioS, aS DoSeS e a DuraçÃo Do trataMento.”
“nÃo uSe o MeDicaMento coM PraZo De VaLiDaDe VenciDo.  anteS De uSar oBSerVe o aSPecto Do MeDicaMento.”
“anGino-ruB (cLoriDrato De BenZiDaMina)  nÃo PoDe Ser PartiDo ou MaStiGaDo.”

QuaiS oS MaLeS Que eSte MeDicaMento PoDe cauSar? 
O uso prolongado de ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) pode causar sensibilização. 
Nesse caso, o tratamento deve ser interrompido.

o Que FaZer Se aLGuÉM uSar uMa GranDe QuantiDaDe DeSSe ProDuto De uMa SÓ VeZ?
Em caso de ingestão acidental ou superdosagem entre imediatamente em contato com seu médico, ou procure um pronto-socorro informando 
a quantidade exata ingerida do produto, horário da ingestão e os sintomas.
onDe e coMo DeVo GuarDar eSte MeDicaMento?
como todo medicamento, ANGINO-RUB  (cloridrato de benzidamina) deve ser guardado em sua embalagem original, conservado em 
temperatura ambiente (entre 15°c e 30°c) e protegido da umidade.
PraZo De VaLiDaDe
desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade de ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) é de 24 meses. 
toDo MeDicaMento DeVe Ser MantiDo Fora Do aLcance DaS criançaS.

inForMaçÕeS tÉcnicaS aoS ProFiSSionaiS De SaÚDe

1.caracterÍSticaS FarMacoLÓGicaS
ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) tem como princípio ativo o cloridrato de benzidamina, que possui ação antiinflamatória e 
analgésica, sendo amplamente utilizado no tratamento de afecções que apresentem como fator comum a dor e a tumefação. Além disso, 
ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) exerce ação anestésica local e histoprotetora, estimula a cicatrização e acelera o processo de 
recuperação dos tecidos lesados.
O cloridrato de benzidamina é um derivado do indazol, não apresentando, portanto, os efeitos colaterais dos compostos esteróides.
2. inDicaçÕeS
Em Odontologia: Aftas, glossites, estomatites, gengivites de diferentes etiologias, periodontopatias, tratamento auxiliar da terapêutica dentária 
conservadora e extrativa, hipersensibilidade da dentina.
Em Otorrinolaringologia: Anginas, amigdalites, faringites e laringites.
Inflamações da mucosa da cavidade oral provocadas por fatores físicos (radioterapia, entubação).
No pós-operatório de amigdalectomias, de fraturas da mandíbula, de cistos maxilares, de calculoses salivares, etc.
3. contra- inDicaçÕeS
ANGINO-RUB (clORIdRAtO dE BENzIdAmINA)  EStÁ cONtRA-INdIcAdO PARA PAcIENtES cOm HIStÓRIA dE REAÇÕES dE HIPERSENSIBIlIdAdE 
(AlERGIA) À BENzIdAmINA E/OU dEmAIS cOmPONENtES dA FORmUlAÇÃO. 

4. PoSoLoGia
dissolver uma pastilha na boca, três ou mais vezes ao dia.
5. PrecauçÕeS e aDVertênciaS
USO dURANtE A GRAVIdEz E lActAÇÃO: como regra geral, deve-se evitar qualquer medicamento neste período. 
USO Em PORtAdORES dE INSUFIcIÊNcIA HEPÁtIcA E/OU RENAl: Sendo ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) absorvido pela 
mucosa oral e excretado praticamente inalterado na urina, deve-se levar em consideração uma possível ação sistêmica em pacientes com 
insuficiência renal.
6. uSo eM iDoSoS, criançaS e outroS GruPoS De riSco
SEGUIR ORIENtAÇÕES ANtERIORES.

7. interaçÕeS MeDicaMentoSaS
não são conhecidas interações com outros medicamentos, nem outras formas de interação.
8. reaçÕeS aDVerSaS 
O uso prolongado de ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) pode causar sensibilização. 
Nesse caso, o tratamento deve ser interrompido.
9. SuPerDoSe
conduta na superdose
Em caso de ingestão acidental de doses elevadas poderão ocorrer agitação, ansiedade, alucinações e convulsões.
10. arMaZenaGeM
como todo medicamento, ANGINO-RUB  (cloridrato de benzidamina) deve ser guardado em sua embalagem original, conservado em 
temperatura ambiente (entre 15°c e 30°c) e protegido da umidade.
11. PraZo De VaLiDaDe
desde que observados os devidos cuidados de conservação, o prazo de validade de ANGINO-RUB (cloridrato de benzidamina) é de 24 meses. 
SiGa corretaMente o MoDo De uSar; nÃo DeSaParecenDo oS SintoMaS, Procure orientaçÃo MÉDica.

anGino-ruB  Mel e Limão:
EStE PROdUtO cONtém O cORANtE AmARElO dE tARtRAzINA qUE POdE cAUSAR REAÇÕES dE NAtUREzA AléRGIcA, ENtRE 
AS qUAIS ASmA BRôNqUIcA, ESPEcIAlmENtE Em PESSOAS AléRGIcAS AO ÁcIdO AcEtIlSAlISílIcO.
mS - 1.0043.0906
Farm. Resp.: dra. Sônia Albano Badaró - cRF-SP  19.258

Angino-Rub®

cloridrato de benzidamina 3mg
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